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 ▪ grote omleiding n.a.v. werken Sint-Antoniusbaan

 ▪ Zoersel historisch: het ontstaan van de rijksweg Antwerpen - Turnhout

 ▪ Toon Wellens, gemachtigd opzichter in hart en nieren

blijven vluchten,
tot je veilig bent
Nuru Sebri | op zoek naar een beter leven
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9
CLOSE-UP Toon Wellens nam na 27 jaar 
afscheid van zijn ‘job’ als gemachtigd op-
zichter. Volgt u hem op?

3
IN ‘T KORT toelage voor kinderen met 
een beperking | tuingereedschap op be-
graafplaatsen | en meer....

4
WEGWIJS De aanleg van een nieuwe ver-
takking van de Risschotseloop zorgt in 
november voor ernstige verkeershinder.

6
BETROKKEN Wereldwijd zijn 42 miljoen 
mensen op de vlucht. Nuru Sebri was één 
van hen, tot hij in Zoersel een thuis vond.

9
CLOSE-UP We blikken samen met Toon 
Wellens terug op de afgelopen 27 jaar als 
gemachtigd opzichter.

11
ZOERSEL HISTORISCH Deze keer be-
lichten we de geschiedenis van de rijks-
weg Antwerpen - Turnhout.

13
IN ‘T KORT toegankelijke parkeerplaat-
sen aan administratief centrum | koken 
voor € 5 | en meer...

14
IN BEELD Een dertigtal Zoerselse jonge-
ren hadden deze zomer de tijd van hun le-
ven in Bohicon.

16
IN BEELD Zoals elk jaar gaat een deel van 
de opbrengst van onze kerstmarkt naar 
twee goede doelen.

17
ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen 
voor jong en oud van 31.10 tot 20.12. Veel 
plezier! 
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 ■ IN ‘T KORT

toelage  voor kinderen met een beperking

Woont u in Zoersel en zorgt u thuis voor uw zoon/dochter met 
een beperking? Dan kunt u bij gemeente & ocmw Zoersel een so-
ciaal pedagogische toelage aanvragen. Scoort uw kind vier pun-
ten onder pijler 1 op het attest van de FOD Sociale Zekerheid voor 
het bekomen van de verhoogde kinderbijslag, dan hebt u recht op 
deze toelage. Ze bedraagt € 150 en wordt jaarlijks toegekend, zo-
lang er een geldig attest kan voorgelegd worden.
De aanvraag doet u - vóór 1 december - bij onze dienst tegemoet-
komingen en pensioenen. Breng het attest van de FOD Sociale 
Zekerheid, de identiteitskaart van uw kind, uw bankrekening-
nummer - en eventueel het ingevuld aanvraagformulier dat u op 
onze website vindt - mee. Nadat u zelf een eerste aanvraag deed, 
sturen wij u jaarlijks een ingevuld formulier toe voor een her-
nieuwde aanvraag. Als het attest van de FOD verlopen is, moet u 
een nieuw exemplaar mee terug sturen.

MEER WETEN?
tegemoetkomingen en pensioenen
T 03 2980 0 00
tegemoetkomingen.pensioenen@zoersel.be | www.zoersel.be

strafregister
aanvraag uittreksel

Wilt u solliciteren bij de over-
heid, kinderanimator worden, 
een jachtvergunning aanvra-
gen, ... ? Dan hebt u een uit-
treksel uit het strafregister 
nodig - het vroegere bewijs 
van goed gedrag en zeden. 
Dit is een offi  cieel document 
dat een opsomming geeft 
van eventuele veroordelin-
gen. U kunt het aanvragen via 
03 2980 0 00, strafregister@
zoersel.be of ter plaatse in ons 
administratief centrum. Hou 
er wel rekening mee dat u het 
uittreksel niet meteen mee 
krijgt (moet eerst nog naar de 
politie), maar pas na een drie-
tal werkdagen kunt afh alen.

MEER WETEN?
strafregister
T 03 2980 9 01
strafregister@zoersel.be

tuingereedschap
op begraafplaatsen

Sinds april vindt u op de be-
graafplaats in Zoersel een set-
je tuingereedschap (een hak, 
een hark, een drietand en een 
handvleugel). Gemeente & 
ocmw Zoersel wil u hiermee 
graag helpen om het grafmo-
nument van uw dierbare(n) 
netjes te houden. Dat onder-
houd gebeurt immers door 
de nabestaanden, terwijl het 
gemeenschappelijk groen 
wordt onderhouden door 
onze arbeiders. Het gereed-
schap blijkt succes te hebben 
en zal daarom vanaf dit najaar 
ook beschikbaar zijn in Halle 
en Sint-Antonius. Maak er ze-
ker gebruik van, maar draag er 
ook zorg voor.

MEER WETEN?
milieu
T 03 2980 9 10
milieu@zoersel.be

publiekspc’s
redder in nood

Tablets en smartphones ver-
dringen de computer en de 
laptop uit de huiskamer. Ze 
zijn handig en mobiel, maar 
wanneer u een langere tekst 
wilt schrijven of uw belastin-
gen online wilt invullen, kan 
het een lijdensweg worden. In 
de drie bibliotheken van Zoer-
sel kunt u tijdens de openings-
uren gratis publiekscomputers 
gebruiken. U kunt er werken 
met Word, Excel en Power-
Point en ook meteen afdruk-
ken. Met de aanwezige kaart-
lezers hebt u snel en makkelijk 
toegang tot tax-on-web en 
andere instanties.

MEER WETEN?
bibliotheek
T 03 2980 7 22 
bibliotheek@zoersel.be

dichter in huis
Poëzieweek 2016

Onder het motto ‘Jaren die 
druppelend versmelten’ staat 
de Poëzieweek 2016 in het te-
ken van herinneringen. Tijdens 
die week organiseren we op 
zondag 31 januari de derde edi-
tie van ‘dichter in huis’. Daar-
voor zijn we nog op zoek naar:
- enerzijds mensen die hun 

huiskamer enkele uurtjes 
willen openstellen voor een 
aantal gasten. Na afl oop 
voorzien wij een hapje en 
een drankje voor uw gasten.

- anderzijds Zoerselaars die 
hun eigen poëzie eens graag 
voor een echt publiek willen 
brengen of die zelf geen ge-
dichten schrijven, maar wel 
die van hun favoriete dichter 
willen komen voordragen.

MEER WETEN?
cultuur
T 03 2980 7 13
cultuur@zoersel.be
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U kunt er niet naast kijken: het naaldbos op de hoek van de Sint-Antoniusbaan met de 
Hallebaan werd afgelopen zomer gekapt. Op die locatie wordt een nieuwe vertakking van de 
Risschotseloop aangelegd, die op haar beurt wateroverlast en overstroming in de wijk moet 
tegengaan. Er wordt meteen ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om de plaatselijke ver-
keerssituatie aan te pakken, met ernstige verkeershinder tot gevolg.

werken in uitvoering

grote omleiding door werken aan Sint-Antoniusbaan

 ■ WEGWIJS
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 ■ WEGWIJS

In het verleden heeft de wijk Goudveld 
te maken gehad met wateroverlast door 
overstroming van de Risschotseloop. 
De dienst Integraal Waterbeleid van 
de provincie Antwerpen beheert de 
Risschotseloop en heeft het nodige stu-
diewerk laten uitvoeren om het probleem 
aan te pakken.
Eén van de maatregelen uit de studie was 
de aanleg van een aftakking. Dat betekent 
dat de huidige loop in twee delen wordt 
gesplitst. Het ene deel volgt het huidige 
traject, het andere deel zal via de nieuwe 
aftakking langs de Sint-Antoniusbaan lo-
pen, om die vervolgens te kruisen en dan 
via de Hallebaan terug aan te sluiten op de 
huidige Risschotseloop in het Zoerselbos. 
Bij een hevige regenbui zal doorheen de 
bestaande loop een gecontroleerde hoe-
veelheid water stromen, terwijl het teveel 
aan regenwater via de nieuwe aftakking 
kan stromen, en overstromingen zo ver-
meden worden.

naaldbos maakt plaats
Om de aftakking te kunnen voorzien, 
heeft de provincie langsheen de Sint-
Antoniusbaan en de Hallebaan de nodige 
gronden verworven. Daar werd afgelopen 
zomer, in opdracht van het Agentschap 
Natuur en Bos, het aanwezige naaldbos 
gekapt. Maar niet getreurd, na de aanleg 
van de aftakking, zal hier een nieuw in-
heems loofb os komen. Er komt ook een 
fi ets-, wandel- en ruiterpad, afgestemd op 
de voorzieningen in het Zoerselbos.

veiliger en aantrekkelijker
De aannemer startte intussen met het 
graven van de aantakking vanaf de huidi-
ge Risschotseloop in het Zoerselbos. Zo 
schuift hij geleidelijk aan op richting Sint-
Antoniusbaan. Afh ankelijk van de weers-
omstandigheden zal het kruispunt Sint-
Antoniusbaan - Hallebaan half november 
volledig onderbroken worden, en dat ge-
durende ongeveer zes weken.

Aangezien het kruispunt toch afgesloten 
moet worden, maakt het gemeentebe-
stuur meteen van de gelegenheid gebruik 
om de verkeersveiligheid te verhogen voor 
fi etsers en voetgangers. De rijweg wordt 
plaatselijk verbreed en er wordt een ver-
keersgeleider in het midden van de weg 
voorzien. Die maakt niet alleen een veilige 
oversteek mogelijk voor de zwakke weg-
gebruikers, maar zal ook het verkeer doen 
afremmen. De Hallebaan krijgt aanslui-
tend op deze oversteek ook een tweerich-
tingsfi etspad.

omleiding
Voor de herinrichting van het kruispunt is 
een tijdelijke omleiding voor het verkeer 
tussen Zoersel en Sint-Antonius noodza-
kelijk. Het vrachtverkeer (+3,5 ton) wordt 
verplicht omgeleid via Westmalle. De rest 
van het verkeer (- 3,5 ton) zal zijn weg 
kunnen verderzetten via de aanpalende 
straten. Dit betekent wel dat vooral de 
Antwerpsedreef en Schriekbos hierdoor 
tijdelijk meer verkeer te slikken zullen krij-
gen (zie plan hiernaast). De politie zal er 
op toezien dat de zone 50 wordt geres-
pecteerd.

aanleg buff erwal
Momenteel wordt er iets verderop ook 
hard gewerkt aan de aanleg van een buf-
fer- of geluidswal op de berm van de E34 
langs de Boshuisweg (zie plan hiernaast). 
Deze werken kaderen in het natuurinrich-
tingsproject dat momenteel loopt in het 
Zoerselbos, en dat de natuur en het na-
tuurlijk milieu in kansrijke gebieden wil 
herstellen. De buff erwal is nodig omdat 
in een latere fase, na de heraanleg van de 
voetweg nr 17, langs de Boshuisweg par-

MEER WETEN?
dienst Integraal Waterbeleid 
T 03 240 54 65 
bart.aubroeck@provincieant-
werpen.be 

Vlaamse Landmaatschappij
T 014  25 83 34
daniel.sanders@vlm.be

planning infrastructuur
T 03 2980 9 15
planning.infrastructuur@
zoersel.be

keergelegenheid wordt voorzien voor de 
bezoekers van het Zoerselbos. Zij zullen 
dan via de heraangelegde voetweg nr 17 
op een vlotte en aangename manier het 
Boshuisje, het bezoekerscentrum en het 
Zoerselbos kunnen bereiken. De buff erwal 
zal de storende invloed van de E34 daar 
immers sterk milderen.

Voor de aanleg van deze wal - zo’n viertal 
meter hoog en een 700-tal meter lang - 
moet 14.000m3 grond aangevoerd wor-
den. Dit zal uiteraard lokaal en tijdelijk 
voor enige hinder zorgen.

Als het weer meezit, zullen de werken in 
het voorjaar afgerond zijn.

MELDPUNT WATERLOPEN
Woont of werkt u in de buurt van een onbevaarbare waterloop? Dan 
is het handig om te weten wie die waterloop beheert. De dienst 
Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen onderhoudt zo’n 
2.400 km onbevaarbare waterlopen. Ze zorgt er voor dat het water 
vlot afgevoerd geraakt en maakt zo de kans op overstromingen klei-
ner. Een paar extra ogen op het terrein zijn echter altijd welkom. Ziet 
u iets ongewoon? Zwerfvuil? Overmatige plantengroei? Dan kunt u 
dat melden via www.meldpuntwaterlopen.be. Van zodra de provincie 
weet heeft van het probleem, kan ze het ook aanpakken. Wilt u zeker 
zijn dat u bij de provincie aan het juiste adres bent, check dan het onli-
ne geoloket Waterlopen via www.provincieantwerpen.be.  
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WIE WIL HELPEN?
Naast de materiële opvang 
hebben asielzoekers ook 
behoefte aan sociale con-
tacten om van hun nieuwe 
omgeving een vertrouwde 
thuis te maken. Met de actie 
‘Schuif mee aan’ bijvoorbeeld 
nodigt u mensen bij u thuis 
uit om te komen eten.  Zo 
leren ze de Belgische keuken 
en onze gebruiken kennen. 
Als het klikt, is een langdurig 
en intensiever contact mo-
gelijk. Het zou immers heel 

mooi zijn, mocht uw tafel-
gast u ook nadien nog kun-
nen aanspreken, bijvoor-
beeld om te vragen waar je 
het best  voordelig winkelt, 
hoe de afvalophaling ver-
loopt of waar er een speel-
pleintje is voor de kinderen.  
Samen een wandelingetje 
maken door de buurt kan 
heel gezellig zijn en voor 
de mensen een schat aan 
praktische info opleveren. 
Introductie in een vereni-

ging of buurtcomité is hele-
maal het summum met het 
oog op een latere integratie. 
Wilt u graag uw steentje bij-
dragen door deel te nemen 
aan ‘Schuif mee aan’ of door 
een activiteit in te richten, 
mee te zoeken naar een wo-
ning, iemand te introduce-
ren in een vereniging of mee 
te nemen naar een buurt-
feest …?  Laat dit dan a.u.b. 
weten via gezondheid.we-
reld@zoersel.be.

HOE VERLOOPT
EEN ASIELPROCEDURE?
Wanneer vluchtelingen aankomen in 
België vragen ze bescherming aan. Na 
een eerste registratie volgt een onder-
zoek in twee stappen, gevoerd door 
de Dienst Vreemdelingenzaken en het 
Commissariaat Generaal voor de vluch-
telingen. Zo wordt onder meer aan de 
hand van een interview gepeild naar 
de reden van hun vlucht en worden de 
voorgelegde bewijzen van hun identiteit 
onderzocht. Zo’n asielinterview is uiter-
aard noodzakelijk, maar emotioneel be-
lastend: traumatische ervaringen in het 
land van herkomst worden immers op-
nieuw opgediept en beleefd. Vindt men 
dat de opgegeven reden voor de vlucht 
voldoende werd aangetoond en behoort 
die reden tot de conventie van Genève 
(gevlucht vanwege politieke overtuiging, 
godsdienst of geaardheid), dan volgt 
een erkenning als vluchteling. Is men 
gevlucht omwille van oorlog, dan krijgt 
men het statuut van oorlogsvluchteling. 
Draait het onderzoek negatief uit, dan 
kan de aanvrager in beroep gaan. In eer-
ste instantie kan men bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen vragen om 
het onderzoek opnieuw te doen. Zijn er 
twijfels of de procedure helemaal wettelijk 
is verlopen, dan kan men nadien nog bij de 
Raad van State terecht. Blijft het bij een 
negatieve beslissing, dan is de asielaan-
vrager verplicht ons land te  verlaten.

 ■ BETROKKEN

Nuru Sebri vertelt op pagina 8 hoe hij op 
21-jarige leeftijd zijn thuisland Eritrea ver-
liet om, na een lange en gevaarlijke reis 
met de nodige ontberingen, 1,5 jaar later 
in Zoersel te arriveren. 
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blijven vluchten, tot je 
veilig bent...
Wereldwijd zetten confl icten 42 miljoen mensen ertoe aan om 

hun (t)huis te verlaten en op de vlucht te slaan voor oorlog of 

vervolging. De meesten vluchten naar buurlanden. Eén op vijf 

trekt door naar Europa; enkele daarvan komen uit in Zoersel.

Mensen die hun thuisland verlaten om el-
ders een nieuw leven op te bouwen, noe-
men we migranten. Niet alle migranten 
zijn echter vluchtelingen. De reden waar-
om iemand tot de beslissing komt zich el-
ders te vestigen, vormt het fundamentele 
verschil. Migranten vertrekken omwille 
van penibele levensomstandigheden zo-
als armoede, hongersnood of een natuur-
ramp. Vluchtelingen slaan letterlijk op 
de vlucht omdat hun veiligheid in gevaar 
is. Ze vluchten voor oorlog of omdat ze 
vervolgd worden vanwege hun politieke 
overtuiging, de godsdienst die ze belijden 
of hun geaardheid. In de landen waar ze 
dan aankomen zoeken ze bescherming 
en veiligere leefomstandigheden. Indien 
dit daar niet mogelijk is, reizen ze weer 
verder, soms helemaal tot in Europa en 
België, om daar dan asiel aan te vragen.

recht op opvang
Zolang het onderzoek naar de asielaan-
vraag loopt, hebben asielzoekers recht op 
opvang. Sinds 2007 bestaat deze opvang 
in België wettelijk uitsluitend uit materi-
ele opvang. Het komt erop neer dat deze 
mensen geen geld krijgen om in hun le-
vensonderhoud te voorzien. Waar ze wel 
recht op hebben, is opvang volgens het 
principe van bed - bad - brood. De orga-
nisatie van die opvang is in ons land in 
handen van de federale overheidsdienst 
Fedasil. Het is deze dienst die, verspreid 
over het ganse land, asielzoekers opvangt 
in 50 collectieve asielcentra. Fedasil baat 
die centra zelf uit of werkt hiervoor samen 
met het Rode Kruis of andere partneror-
ganisaties (NGO’s). België telt momenteel 

24.500 opvangplaatsen voor asielzoekers 
en wil dit tegen eind dit jaar nog uitbrei-
den naar 37.000. Van die totale capaciteit 
worden 6.500 lokale opvangplaatsen aan-
geboden door de ocmw’s/gemeenten. In 
tegenstelling tot de collectieve centra is 
die lokale opvang veeleer individueel van 
aard. Asielzoekers wiens aanvraag nog in 
de eerste stap van de procedure zit, wor-
den collectief opgevangen in zo’n federaal 
opvangcentrum. Verder in de procedure 
wordt dan de overstap gemaakt naar indi-
viduele opvang, door de ocmw’s aangebo-
den in lokale opvanginitiatieven (LOI’s). 
Geïnspireerd door de sterke toename van 
het aantal asielaanvragen in ons land, be-
sliste gemeente & ocmw Zoersel recent 
om de opvangcapaciteit van ons lokale 
opvanginitiatief uit te breiden. Eerst van 
24 naar 35 en intussen naar 39 plaatsen.

drie B’s: ‘bed, bad en brood’
In ons LOI krijgen de asielzoekers de ma-
teriële hulp waarop ze wettelijk recht heb-
ben. Die hulp betreft in de eerste plaats 
de basisbehoeften: een comfortabele 
slaapplaats, maaltijden, sanitaire voor-
zieningen en kledij. De opvangwoningen 
zijn aangepast naargelang de gezinssi-
tuatie. Gezinnen krijgen indien mogelijk 
een aparte wooneenheid. Alleenstaanden 
hebben ook gedeelde woonruimten.

vierde B: begeleiding
Maar de opvang in ons LOI gaat verder 
dan alleen maar het voorzien in levenson-
derhoud. Naast bed - bad - brood doet het 
ocmw heel wat inspanningen om deze 
mensen ook intensief te begeleiden. Na 

 ■ BETROKKEN

een thuis, weg van huis

een warm onthaal door onze maatschap-
pelijk assistenten worden ze wegwijs ge-
maakt in onze gemeente. Verder helpen 
we hen bij de inschrijving van de kinderen 
op school, bij de toegang tot medische 
zorgen, bij het uitzoeken en volgen van 
opleidingen, bij het zoeken naar werk,  
bij het bekomen van juridische bijstand 
in de asielprocedure of van bijstand door 
tolken, bij het doorverwijzen naar de juis-
te psychologische begeleiding in de ver-
werking van traumatische ervaringen ... 
Specifi ek voor opleidingen gaat het in eer-
ste instantie altijd om een intensieve cur-
sus Nederlands die net na aankomst van 
start gaat. Onze taal spreken is immers 
een basisvoorwaarde om ook andere din-
gen te kunnen doen in onze samenleving.

erkend als vluchteling: wat nu?
Mensen die erkend worden als vluchte-
ling of als oorlogsvluchteling (zie p 6), 
verblijven permanent wettelijk in België. 
Ze mogen werken en na vijf jaar verblijf 
de Belgische nationaliteit aanvragen. De 
fase van de materiële opvang is nu voor-
bij. Indien ze nog geen werk hebben ge-
vonden en over geen andere bronnen van 
inkomsten beschikken, maken ze aan-
spraak op het leefl oon en op gewaarborg-
de gezinsbijslag. Hiermee moeten ze zelf 
een nieuw leven opbouwen, een woning, 
opleiding en werk zoeken. Zoals andere 
mensen die een leefl oon ontvangen, wor-
den ze daarin verder begeleid door het 
ocmw. Uiteindelijk slaagt 75 % van de er-
kende vluchtelingen erin om werk te vin-
den en zodoende op termijn in hun eigen 
levensonderhoud te  voorzien.

MEER WETEN?
maatschappelijk welzijn
T 03 2980 0 00
maatschappelijk.welzijn@zoersel.be
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een thuis, weg van huis ■ BETROKKEN

De 23-jarige Nuru Sebri is een erkend 
vluchteling, die sinds een zestal maanden 
in een woning van het lokaal opvangini-
tiatief in Sint-Antonius woont. Twee jaar 
geleden ontvluchtte Nuru zijn thuisland 
Eritrea, in Oost-Afrika. “In Eritrea moeten 
alle 17- of 18-jarigen die hun middelbaar er 
hebben opzitten een verplichte opleiding 
gaan volgen, gevolgd door een toela-
tingsexamen en enkele maanden militaire 
training, wil je nadien kunnen gaan verder 
studeren”, vertelt Nuru. “Om u een idee te 
geven: we woonden er met 20.000 jonge-
ren in een streng beveiligd en afgesloten 
kamp. We werden niet bij naam genoemd, 
maar kregen een nummer toegekend. We 
stonden elke ochtend om 4 uur op, gingen 
naar de les, leerden verplicht allerlei wa-
pens gebruiken en kregen zware fysieke 
trainingen. Geloof me, als ze met een 
geweer en een stok achter je aan zitten, 
dan kan je verder en sneller lopen dan je 
ooit voor mogelijk hield. Onze families 
stuurden af en toe wat geld op, om ons 
toch een ietwat menswaardig leven te la-
ten leiden. Na een jaar beslist de regering 
of ze je naar de universiteit sturen, en zo 
ja, naar de welke. Je moet dus worden wat 
de regering wil dat je wordt! Ik werd naar 
de marineschool gestuurd, maar ik hield 
niet eens van de zee. Ik heb echt m’n best 
gedaan, maar m’n punten zakten zien-
derogen en na het eerste trimester moest 
ik vertrekken.”

vluchteling in eigen land
“Daarop stuurde de regering me naar 
de mijnen. Ik wist dat, als ik ging, ik de 
komende 40 à 50 jaar geen daglicht zou 
zien, en dat voor 15 euro per maand... Dus 
heb ik ‘nee’ gezegd! Dit doe ik niet; genoeg 
is genoeg! Sinds die beslissing, sinds die 
dag, ben ik een vluchteling in mijn eigen 
land. Ik was afgestudeerd, maar de rege-
ring houdt bewust je diploma achter zo-
dat je het nergens anders kan gebruiken. 
Ik had dus eigenlijk niets om op verder 
te bouwen. Ik mocht mijn dorp niet uit, 
mocht niet buiten komen na 12 uur ’s 
nachts ... Ik was een illegaal nu. Ik heb dat 
een tijdje kunnen volhouden, tot ze me op 
een nacht hebben opgepakt omdat het 
voorbij 12 uur was. Ik heb gesmeekt om 
me te laten gaan, maar het baatte niet. 
Ik werd in een wagen gezet, maar wist 

op zoek naar een beter leven
Nuru Sebri, erkend vluchteling in Zoersel

niet waar naartoe: naar de mijnen, naar 
de gevangenis, misschien gingen ze me 
wel neerschieten? Eén ding was zeker: het 
beloofde niet veel goeds. Toen de chauf-
feur stopte om sigaretten te kopen, ben 
ik ontsnapt! Ik hoorde schoten, maar heb 
niet meer achterom gekeken. Ik heb dan 
eventjes bij m’n grootouders gelogeerd, 
maar ook daar kon ik niet buitenkomen... 
Na een paar dagen heb ik beslist m’n va-
derland te verlaten.”

net op tijd van zinkende boot
Nuru stak eerst de grens met Soedan 
over. “Dat was een helse en gevaarlijke 
trip, waar het risico om gevangen ge-
nomen te worden door grenswachten, 
autoriteiten of mensensmokkelaars wel 
heel reëel was. Ik heb vervolgens een jaar 
in de Soedanese hoofdstad Khartoem 
gewoond. Ik spreek Arabisch, dus ik kon 
mezelf gelukkig verstaanbaar maken en 
en voor mezelf opkomen, maar zelfs dan 
blijf je een buitenlander en is integreren 
quasi onmogelijk. Ik wilde een plek waar 
ik veilig was, waar ik een normaal leven 
kon leiden. Kortom, een plek die ik m’n 
thuis kon noemen, en dat is in Soedan niet 
gelukt. Ik had geen andere keuze dan mijn 
leven opnieuw te riskeren, deze keer bij de 
grensoversteek naar Libië. Ik beschouw-
de mezelf al als ‘dood’ in Soedan, dus het 
risico om te sterven onderweg naar Libië 
schrikte me niet af. In Tripoli (Libische 
hoofdstad) verbleef ik uiteindelijk één 
maand, in afwachting van een plek op de 
boot richting Italië. Het was een immens 
lange maand! Al hadden ze me gezegd 
dat onze boot na 100 meter zou zinken, 
dan was ik er nog op gestapt, gesprongen 
zelfs! Ik wilde geen vijf minuten langer in 
Libië blijven.”

Ook die laatste tocht om tot in Italië te 
geraken, liep niet van een leien dakje. “We 
vertrokken met twee boten, met elk zo’n 
450 mensen aan boord. Een 200-tal men-
sen werd ondergebracht in de machineka-
mers, wat de boten veel te zwaar maakte 
en langzaam maar zeker deed zinken. De 
Italiaanse marine is ons net op tijd komen 
oppikken. Het was een heerlijk gevoel 
om eindelijk, veilig en wel, voet aan wal 
te zetten! Het is echter niet evident om 
in Italië een normaal leven op te bouwen 

als vluchteling. Na een paar dagen ont-
moette ik een Arabische man. Hij beloofde 
me mee te nemen naar Denemarken. In 
afwachting van ons vertrek, kon ik verblij-
ven in een klein huisje. Ik had een dak bo-
ven m’n hoofd, eten, een bed en een dou-
che. Ik was wel wat anders gewoon en zat 
er dus niets mee in even te wachten. Maar 
de dagen verstreken en er gebeurde niets, 
tot er steeds meer mensen in het huisje 
werden ondergebracht. Toen had ik door 
dat het om een mensensmokkelaar ging.”

die glimlach vergeet ik nooit
“Uiteindelijk zijn we toch vertrokken. Ik 
heb geen idee hoe lang we onderweg zijn 
geweest, welke weg we genomen heb-
ben, welke landen we gepasseerd zijn ... ik 
was gewoon blij dat ik daar weg was! Na 
verloop van tijd dropte de man ons in De-
nemarken, al bleek Denemarken al gauw 
Brussel te zijn. Daar ben ik onmiddellijk 
op zoek gegaan naar het politiekantoor 
om asiel aan te vragen, en vanaf dan ging 
het snel. Ik herinner me nog de eerste 
glimlach die een sociaal assistent in het 
opvangcentrum voor asielzoekers op Lin-
keroever me toewierp... Dat aangenaam 
gevoel zal ik nooit vergeten! Zij gaven me 
een nieuwe thuis, een heel nieuw leven!”

Vier à vijf maanden later - in april van dit 
jaar - verhuisde Nuru van Linkeroever 
naar een woning van het lokaal opvan-
ginitiatief in Sint-Antonius. “Net als in 
Antwerpen word ik hier niet aangestaard 
alsof ik een vreemdeling ben. Ik woon hier 
heel graag. Het liefst van al zou ik hier bin-
nenkort een appartementje of studio vin-
den, want begin november moet ik mijn 
huidige woning verlaten en op m’n eigen 
benen staan.” Nuru volgt momenteel een 
cursus Nederlands voor gevorderden en 
hoopt binnenkort genees- of verpleeg-
kunde te gaan studeren. “Terwijl ik in mijn 
land geen enkele keuze had, zijn er hier 
zó veel mogelijkheden dat het moeilijk is 
om te kiezen!” Of hij ooit nog terugkeert 
naar Eritrea? “Mijn jongere broer en zusjes 
vragen me aan de telefoon ook altijd wan-
neer ik terug naar huis kom. Ik probeer die 
vraag te ontwijken. Als ze ouder zijn, zul-
len ze hopelijk wel begrijpen dat dat niet 
mogelijk is, of toch zeker niet vooraleer 
het gevaar er voor mij is geweken.”
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Maar liefst 27 jaar lang hielp Toon Wellens onze Zoerselse 
scholiertjes veilig van en naar school. Zijn vaste plek? Het ze-
brapad aan de kiosk in Halledorp. Onlangs nam hij, met pijn 
in het hart, afscheid van zijn fl uojas en wit/rode bordje.

Toon, hoe is het indertijd allemaal begonnen?
Toon: Toen ik in 1988 met pensioen ging, 
kwam er ineens heel wat tijd vrij. Toeval 
wil dat de gemeente net in dat jaar startte 
met een nieuwe campagne ‘veilig school-
begin’, waarbij ze een oproep lanceerden 
voor gemachtigde opzichters. Dat was 
een nieuw begrip in mijn woordenboek, 
want dit bestond destijds nog niet. De be-
schrijving interesseerde mij wel, dus heb 
ik me kandidaat gesteld. Samen met ne-
gen anderen volgde ik vol verwachting de 

Tijdens het schooljaar zijn er weer heel 
wat fi ets- en voetgangertjes op de baan. 
Gelukkig kunnen zij altijd rekenen op onze 
gemachtigde opzichters die hen veilig de 
weg helpen oversteken. Tot voor kort was 
Toon Wellens één van die gemachtigde 
opzichters (GO) die misschien ook uw kin-
deren veilig van en naar school hielp. Hij 
moest, omwille van zijn gezondheid, zijn 
fl uojas begin dit schooljaar echter aan de 
kapstok laten hangen. Wij vroegen hem 
naar zijn jarenlange ervaring als GO.

eerste vergadering en nadien de opleiding. 
Al gauw stond ik als één van de tien eer-
ste gemachtigde opzichters op mijn vaste 
plek in Halle. In het begin wist niemand 
wat een gemachtigd opzichter was en 
kreeg de politie vaak telefoon van mensen 
die vroegen waarom we daar ‘met onze 
bordjes stonden te zwaaien’ (lacht).
En u hebt nog 27 jaar lang elke schooldag met 
uw bordje gezwaaid.
Toon: Ja, ik had nooit gedacht dat ik het 
zo lang ging volhouden, maar ik ging elke 
dag even enthousiast naar mijn plekje. 
Er is geen enkel moment geweest dat ik 
dacht: ‘verdorie, ik ben het beu’. Ik stond 
er iedere ochtend (en soms namiddag), 
in weer en wind, en - belangrijker nog - 
zonder ongelukken! Je moet altijd je ogen 
openhouden, want er gebeurt soms heel 

gemachtigd opzichter 
in hart en nieren

Toon Wellens - zone GOeie hebben wij nog niet gehad

 ■ CLOSE-UP
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wat tegelijkertijd en dan heb je snel iets 
gemist.
U moest dus ogen op uw rug hebben. Hoe be-
hield u het overzicht?
Toon: Ik was streng, maar correct. Je 
mag niet met je voeten laten spelen. 
Tegelijkertijd moet je ook te allen tijde 
vriendelijk blijven. Wederzijds respect is 
zeer belangrijk. Na een tijdje ken je de 
meeste (groot)ouders en kinderen die aan 
‘jouw’ zebrapad oversteken natuurlijk wel. 
Ook de meeste chauff eurs hielden er reke-
ning mee dat ik daar elke morgen stond. 
Ze wisten goed wat ze wel en niet moch-
ten doen. Ik heb ze allemaal goed opge-
leid (lacht).

de kinderen rekenden op mij
Is gemachtigd opzichter zijn vandaag anders 
dan op uw eerste dag?
Toon: Qua verkeer is het nu natuurlijk veel 
drukker, maar de mensen zijn niet veran-
derd. Iedereen is vriendelijk en apprecieert 
wat je doet. Soms kwamen ze mij zelfs al 
eens bedanken met een goed fl esje wijn. 
Als mensen weten dat er iemand aan het 
kruispunt staat, zijn ze ook geruster. Dan 
durven ze hun kinderen al eens alleen naar 
school laten fi etsen, omdat ze weten dat 
ze veilig de baan kunnen oversteken. Maar 
ze rekenen er ook wel op dat je er elke dag 
staat. Ik durfde daarom nooit bellen om te 
melden dat ik ziek was. Op die 27 jaar ben 
je natuurlijk niet elke dag even fi t, maar ik 
kon het niet over mijn hart krijgen om in 
m’n bed te blijven liggen. De kinderen re-
kenden op mij.
Waarom bent u gestopt, Toon?
Toon: Ik ben niet gestopt omdat ik dat wil-
de, maar omdat het moest. Ik ben niet 
meer van de jongsten en mijn benen en 
gewrichten wilden niet meer goed mee. 
Na heel lang twijfelen en op aanraden van 
de dokter en mijn kinderen, heb ik uitein-
delijk de knoop doorgehakt. Het was een 
hele moeilijke beslissing. Ik vind het nog 
steeds erg jammer.
Wat gaat u het meeste missen?
Toon: De nieuwsjaarszangertjes overlaten 
was altijd plezant. Soms zongen ze voor 
mij ook een liedje. Ook de babbeltjes en de 
dankbaarheid van de mensen en kinderen 
zal ik zeker en vast missen.

bevoorrechte getuigen over Toon
Ook de leerlingen en leraars van het 
Pierenbos, (groot)ouders en collega ge-
machtigde opzichters waren immer posi-
tief toen we hen vroegen naar hun erva-
ring met Toon. Ook zij zullen hem missen, 
zo veel is zeker.

Liesbeth (mama aan de schoolpoort): Toon 
was altijd op post aan het zebrapad bij de 
slager. Op zijn eigen rustige manier cre-
eerde hij een veilig oversteekplekje voor 
ontelbare kinderen. Hij gaf ons ook nut-
tige tips mee, om bijvoorbeeld op tijd 
te vertrekken en dan niet zo te hoeven 
haasten. Bedankt Toon, om voor zovelen 
steeds paraat te staan in weer en wind. Ik 
mis onze vaste groet nu al.

Ivo (opa aan de schoolpoort): Met de kin-
deren al, later met mijn kleinkind, zo lang 
reeds een waar ‘dorpsgezicht’: Toon aan 
zijn zebrapad aan het Dorpsplein van 
Halle. Bij het begin van elke schooldag, 
steeds even plichtsbewust, minzaam 
knikkend, zorgend voor een veilige over-
steek. Bedankt, Toon, voor zo veel sociaal 
engagement. Respect!

leerkrachten basisschool Pierenbos: Toon 
stond er iedere morgen! Weer of geen 
weer; hij was altijd even vriendelijk en blij-
gezind. Onze kindjes konden alle dagen 
rekenen op een veilige overzet met Toon. 
Bedankt, Toon!

Daan en Wannes (leerlingen Pierenbos): Hij 
was de opa van Mathis. Mathis was mijn 
klasgenootje, totdat hij verhuisde. Maar 
Toon bleef altijd dag tegen ons zeggen als 
we met mama overstaken.

Els, Veronique, Karen en Nancy (mama’s 
aan de schoolpoort): We kregen elke mor-
gen een vriendelijke goeiedag van Toon. 
Hij was een plichtsbewuste man. Een van 
de beste die we hier hebben. Door hem 
konden onze kinderen altijd veilig overste-
ken. Een dikke merci aan Toon en heel veel 
groetjes.

Ria (collega GO): Toon was en is een cor-
recte man. Een stille genieter. Chapeau 
dat hij het 27 jaar heeft volgehouden.

Hans (wijkagent): Wij hebben in die 27 jaar 
nooit opmerkingen gekregen over Toon 
of over zijn werkwijze. We hebben hem in 
al die jaren ook niet één keer moeten ver-
vangen. We waren er altijd gerust in dat 
hij er stond. Bedankt, Toon, voor de fi jne 
samenwerking!

Hebt u, net als Toon, een hart voor kinderen 
en nog wat vrije tijd over? Dan kunt u hem 
misschien opvolgen? 
Hoe u zich precies kandidaat stelt om ge-
machtigd opzichter te worden, leest u in de 
kader hiernaast.

Toon Wellens ■ CLOSE-UP

Er zijn nog maar net genoeg gemach-
tigde opzichters om de gevaarlijke 
punten te bemannen. De nood aan (re-
serve)opzichters is dus hoog. We vroe-
gen wijkagent Hans Clippeleyr naar de 
voorwaarden om gemachtigd opzich-
ter te kunnen worden en het concrete 
engagement dat er bij komt kijken.
Waarom is de aanwezigheid van een ge-
machtigd opzichter zo belangrijk?
Hans: Deze mensen zijn een enorme 
meerwaarde voor de verkeersveilig-
heid. Ze zorgen voor de veiligheid van 
overstekende kinderen. Zeker in de na-
bijheid van scholen is dit essentieel.
Zijn er bepaalde voorwaarden?
Hans: Kandidaten moeten minstens 
18 jaar zijn. Daarnaast moeten ze een 
goed inzicht in het verkeer hebben en 
kunnen anticiperen op het gedrag van 
andere weggebruikers, zeker kinderen.
Wat wordt er van hen verwacht?
Hans: Kandidaten met een vaste plaats, 
vragen we om op een vast moment 
aanwezig te zijn (elke morgen of elke 
namiddag). Bij de plaatsverdeling hou-
den we zo veel mogelijk rekening met 
de woonplaats.
Wordt er een opleiding voorzien?
Hans: Na het voorgesprek krijgen de 
kandidaten een opleiding. Die bestaat 
uit een theoretisch en een praktisch 
deel en behandelt onderwerpen als 
oversteken, gedrag van bestuurders, 
situaties inschatten, voorzichtigheids-
regels ...
Krijgen ze een vergoeding?
Hans: Ja, gemachtigde opzichters krij-
gen vanuit de gemeente een vrijwilli-
gersvergoeding van € 16,50 bruto per 
uur.
Tot slot: hoe stellen ze zich kandidaat?
Hans: Een telefoontje of mailtje naar 
onderstaande contactgegevens vol-
staat.

MEER WETEN? 
Lokale Politie Voorkempen – dienst verkeer
T 03 312 46 68
verkeer@politievoorkempen.be

OPROEP
meld u aan
als gemachtigd opzichter
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Vorige keer belichtten we de geschiedenis van de weg naar 
Halle. Deze keer blikken we terug op het ontstaan van de 
rijksweg N12 van Antwerpen naar Turnhout, vandaag onge-
twijfeld één van de drukste wegen in onze provincie.

tijd van de steenwegen
onder Oostenrijks regime
Het gedeelte van de rijksweg N12 
Antwerpen - Borgerhout - Deurne werd 
al aangelegd in de 13de en de 14de eeuw. 
Onder het Oostenrijks regime van de 18de 
eeuw, dat men de tijd van de steenwegen 
noemt, werd tussen 1745 en 1752 het ge-
deelte van Deurne tot Schilde gekasseid 
- goed voor een prijskaartje van 118.000 
gulden. Daarna (1787) volgde het stuk tot 
aan de kapel van Sint-Antonius.

Deze huidige gewestweg doorkruist Sint-
Antonius maar was oorspronkelijk voor-
zien om, naast de kerk van Zoerseldorp, 
in rechte lijn naar Turnhout te lopen. De 
burggraaf van Oostmalle deed de plan-
nen echter aanpassen en liet de rijksweg 
een ‘knik’ maken over West- en Oostmalle.  
Was dit niet gebeurd, dan had onze ge-
meente er ongetwijfeld helemaal anders 
uitgezien. Hoe dan ook, deze weg is van 
groot belang geweest voor de ontwikke-
ling van onze regio. Een korte terugblik.

gedegradeerd
De landmeters P. Stijnen en C.J.Everaert 
maakten tussen 1784 en 1788 de ‘caerten’ 
op om de weg vervolgens door te trekken 
tot in Turnhout. De Brabantse omwente-
ling en daarna de inlijving van ons land bij 
Frankrijk verhinderden echter de verdere 
uitvoering van deze werken. Het decreet 
van 16 november 1811 degradeerde de weg 
zelfs van ‘keizerlijke baan’ tot een weg van 
lokaal belang. De aanleg ervan zou volle-
dig ten laste zijn van de doorkruiste ge-
meenten. Gevolg, er gebeurde niets meer.

in stroomversnelling
De regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1830) beschouwde 
de verdere afwerking echter wel als een 
noodzaak, meer bepaald om een bete-

rijksweg
Antwerpen-Turnhout

het ontstaan van de drie hoofdwegen in Zoersel - deel 2
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re verbinding met Noord-Brabant (onder 
meer Breda en s’Hertogenbosch) te rea-
liseren. Samen met koning Willem was 
ook burggraaf du Bus du Gisignies van 
Oostmalle een grote voorstander van de 
verdere afwerking.
De grote moeilijkheid bleef echter de tus-
senkomst van de betrokken dorpen, die 
bang waren voor zware fi nanciële lasten 
en voor doortochten van leger(bendes) 
over hun grondgebied. 
Bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1816 en 
21 januari 1817 werden de richting van de 
weg en de werken alvast bepaald. De 
onder-prefect van het arrondissement 
schreef vervolgens op 12 maart 1817 een 
brief aan de betrokken gemeentebesturen 
om hen te overtuigen van het belang van 
deze weg. Zij verklaarden zich uiteindelijk 
bereid om de kasseien op te halen in de 
haven van Antwerpen en gratis te vervoe-
ren naar de werken. Zij zouden ook zavel 
voor de bedding bezorgen. Daarnaast be-
loofden ze de eigenaars van de gronden 
aan te zetten om de stukken grond, nood-

lometers van het centrum. Daar werden 
dan vaak afspanningen gebouwd en hing 
een naambord uit ‘In den Bareel’.

acht tolbarelen
tussen Antwerpen en Turnhout
Op de weg van Antwerpen naar Turnhout 
waren er acht tolbarelen: in Borgerhout, 
Wijnegem, Schilde, Sint-Antonius, 
Westmalle, Oostmalle, Beerse en 
Vosselaar. In 1834 brachten die weggelden 
14.000 gulden op. De wet op de octrooi-
en, in het nieuwe België, schafte in 1866 de 
weggelden volledig af.

postkoets vervangen
door stoomtram
Van de bussen van De Lijn was nog lang 
geen sprake. Het was een postkoets die 
het reizigersvervoer en de postdienst ver-
zorgde tussen Antwerpen en Turnhout. 
In Westmalle wisselde men toen de paar-
den. Vanaf 1885-1886 zou een nieuw tijd-
perk hierin defi nitief verandering brengen. 
De buurtspoorweglijnen met de stoom-

MEER WETEN?
Heemkundige kring
T 03 2980 8 54
heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be

Maar de burggraaf kreeg de wijziging van 
het tracé er doorgedrukt en zorgde er dus 
voor dat de N12 een ‘knik’ maakt langs het 
centrum van West- en Oostmalle. Zonder 
deze tussenkomst zou onze gemeente er 
dus wellicht helemaal anders hebben uit-
gezien.

Hollanders laten wegenwerken 
onafgebroken verderzetten
Het arrondissement Turnhout  was in 
die tijd nog een afgelegen landstreek, 
ver verwijderd van de grote steden, zon-
der bevaarbare rivieren en alleen bereik-
baar langs kronkelige zandwegen die 
door de onmetelijke heiden en bossen 
liepen. De komst van de  Antwerpse- of 
Turnhoutsesteenweg bracht daar dus ver-
andering in. Vanaf 1817 werden de werken 
aan de steenweg onafgebroken verderge-
zet, om in 1820 volledig afgerond te zijn!

belastingen en tolgeld
Deze wegenwerken moesten natuurlijk 
ook bekostigd worden. Op 7 juli 1820 be-

zakelijk om de weg te kunnen aanleggen, 
aan zeer gematigde prijzen af te staan.

West- en Oostmalle
zorgen voor
aanpassing gepland tracé
Onder invloed van West- en Oostmalle, 
en meer bepaald van burggraaf du Bus du 
Gisignies, werden er echter nog belangrij-
ke wijzigingen aangebracht aan het tracé. 
Indien de oorspronkelijke rechte lijn uitge-
voerd was geweest, dan zou de weg naast 
de kerk van Zoersel hebben gelopen en 
van daaruit naar de kerk van Vlimmeren. 

sloot Koning Willem om belastingen in te 
voeren voor de gemeenten gelegen langs 
de steenweg. Om de wegen te kunnen 
onderhouden, onderwierp de regering op 
haar beurt ook het verkeer dat er gebruik 
van maakte aan een tol- of bareelrecht. 
Al gebeurde het ook dat wegen die de ge-
meente zelf onderhield, geen tolheffi  ngen 
hadden.
Aan de wegen waarvan de paardenpost 
gebruikmaakte, kwam er in elke stad/
gemeente met een postkantoor een ont-
vangstkantoortje. Op andere wegen 
stond dit ontvangstkantoor op enkele ki-
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tram namen de plaats van de postkoets 
in. Het betekende meteen ook het begin 
van de economische omwentelingen in de 
Kempen.
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 ■ IN ‘T KORT

fi etsdiefstallen aan of rond uw woning 

De meest favoriete plekken om een fi ets te stelen, zijn nog steeds 
openbare plaatsen, zoals fi etsenstallingen rond bushaltes. Daar-
naast worden er de laatste tijd echter ook meer en meer fi etsen 
gewoon thuis gestolen. De politie dringt er dan ook op aan om 
uw fi ets altijd op slot te doen en, indien mogelijk, ook uit het zicht 
te zetten (bv. in uw garage of tuinhuis). Zorg er dan ook voor dat 
niet alleen uw fi ets, maar ook het tuinhuis of de garage op slot is. 
Hebt u enkel buiten plek, doe uw fi ets dan op slot met een fi ets-
slot én tracht hem ook vast te maken aan een vast punt, bijvoor-
beeld een fi etsrek. Wordt uw tweewieler toch gestolen, doe hier-
van dan zo snel mogelijk aangifte via www.police-on-web.be of 
bij de politie (Handelslei 167 of Kerkhofl ei 14). Zorg er tot slot voor 
dat uw fi ets gelabeld is. Als hij dan wordt teruggevonden, is snel 
duidelijk dat u de eigenaar bent. Zo’n fi etslabel (sticker met uw 
rijksregisternummer) vraagt u aan via onderstaande gegevens.

MEER WETEN?
onthaal
T 03 2980 0 00
www.zoersel.be > e-loket > formulieren > fi etslabel

koken voor € 5
met gratis kookboek

In het kader van de week van 
de armoede - dit jaar in het te-
ken van betaalbaar en gezond 
koken - vroegen we enkele 
Zoerselse chefs een gerecht 
samen te stellen van zo’n € 
5 per persoon. De resultaten 
zijn gebundeld in een handig 
kookboekje. Aan u dus nu om 
deze gerechten ook thuis met 
een beperkt budget klaar te 
maken. De kookboekjes zijn 
gratis te verkrijgen in ons ad-
ministratief centrum (Han-
delslei 167) of u vindt de recep-
ten op www.zoersel.be.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be

toegankelijke
parkeerplaatsen

Onze dienstverlening is er 
voor iedereen. We vinden het 
dan ook erg belangrijk dat ie-
dereen ons - letterlijk - goed 
kan bereiken. Tot aan ons ad-
ministratief centrum (Han-
delslei 167) geraken is dan de 
eerste stap. Op een goede 
plaats kunnen parkeren, is de 
volgende. Daarom hebben we 
de locatie van de toegankelijke 
parkeerplaatsen op onze par-
king lichtjes gewijzigd. De par-
keerplaats voor personen met 
een beperking ligt nu dichter 
bij de ingang. Bezoekt u ons 
administratief centrum met 
kleine kinderen, dan hebt u 
een bredere parkeerplaats ter 
beschikking naast de fi etsen-
stalling. Zo kunt u uw baby(-
zitje) makkelijker uit de auto 
nemen.

MEER WETEN?
Katrin Janssen
T 03 2980 5 31
katrin.janssen@zoersel.be

11.11.11
sociale bescherming

Zonder sociale bescherming 
is het leven als het ware een 
loterij. Ziek worden, en geen 
medicijnen kunnen kopen. Uw 
werk verliezen of uw oogst 
verloren zien gaan, en geen 
enkel inkomen meer hebben. 
Een leven lang werken, en 
geen pensioen krijgen …
Wij kunnen het ons moeilijk 
voorstellen, maar voor maar 
liefst drie vierde van de we-
reldbevolking is dat de dage-
lijkse realiteit. Bij de minste 
tegenslag komen zij in de pro-
blemen. Om politici te vragen 
hier dringend iets aan te doen, 
voert 11.11.11 - samen met een 
twintigtal ngo’s, vakbonden 
en mutualiteiten - campagne 
voor ‘sociale bescherming voor 
iedereen’! Recente voorbeel-
den uit ontwikkelingslanden 
als Indonesië of Bolivia tonen 
immers aan dat het mogelijk 
is om belangrijke stappen te 
zetten in de uitbouw van een 
sociaal beschermingsstelsel, 
ongeacht het economische 
ontwikkelingsniveau. Een der-
gelijk systeem kan ook net een 
belangrijke hefb oom zijn voor 
de ontwikkeling. Door de on-
gelijkheid te verminderen, de 
koopkracht te versterken en 
de toegang tot gezondheids-
zorg te verzekeren, wordt het 
immers voor iedereen moge-
lijk om deel te nemen aan het 
economische en sociale leven, 
waardoor de hele samenleving 
er op vooruit gaat.
Wil u, net als gemeente & 
ocmw Zoersel, deze campag-
ne steunen? Ga dan op 7 en 8 
november langs één van de 
verkoopstanden aan super-
markten of kom op 7 novem-
ber (10 - 12 uur) een warme 
chocomelk drinken in de bib 
in Halle.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
www.11.be
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De afgelopen maanden kreeg onze stedenband met Bohicon in het Afrikaanse Benin een ex-
tra dimensie. Na een jaar van voorbereiding en verschillende benefi etactiviteiten vertrokken 
zo’n dertigtal jongeren van Zoerselse jeugdverenigingen naar onze zusterstad om er vier pro-
jecten op te starten. In hun kielzog reisde ook onze bibliothecaris Erik Breuls mee om er ge-
durende vier weken vrijwilligerswerk te gaan doen in de plaatselijke bib. Hun verhaal.

jeugdwerking Bohicon
kent vliegende start

de tijd van hun leven...

 ■ IN BEELD
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 ■ IN BEELD

Enkele jongeren trokken een ganse 
maand uit om door te brengen in Bohicon, 
anderen gingen voor twee weken. Tijdens 
die maand werd er, altijd samen met de 
jongeren van daar, gewerkt rond vier cen-
trale projecten.

plots 100 tot 200 nieuwsgierige 
kinderen rond de bus
Eén van die projecten was de mobie-
le speelbus. “Daar aangekomen hebben 
we eerst een oude lijnbus (die Bohicon 
kreeg van een Franse partner) omgeto-
verd tot speelbus”, steekt Marloes van 
wal. “Daarmee bezochten we dan de ver-
schillende districten en creëerden zo ei-
genlijk een mobiel speelplein. Van zodra 
onze bus ergens halt hield, stonden er in 
een mum van tijd 100, tot zelfs soms 200, 
nieuwsgierige kinderen rond. We hadden 
uit België heel wat spelmateriaal meege-
nomen, maar vooral de pleinspelen zoals 
zakdoek leggen en dikke Berta konden op 
veel enthousiasme rekenen!”
Daarnaast werd er ook een soort van 
speelpleinwerking opgestart bij de ver-
schillende zomerklasjes. “Die zomerklas-
jes worden georganiseerd door een lokale 
ngo, met de bedoeling de allerkleinsten 
- die thuis enkel het plaatselijke ‘Fon’ spre-
ken - alvast vertrouwd te maken met de 
Franse taal die ze in de kleuterklas gaan 
leren. Wij hielpen hen daarbij en stonden 
dus ook in voor de animatie. Ook die aller-
kleinsten genoten zichtbaar van alle aan-
dacht en nieuwe uitdagingen!”
Een derde groep wilde dan weer de kin-
deren in de psychiatrische instelling St. 
Camille en in een centrum voor kinderen 
met kinderverlamming een leuke tijd be-
zorgen.
Nog een aantal andere jongeren staken 
tot slot de handen uit de mouwen bij de 
renovatie van het plaatselijke internaat 
voor dove kinderen. “We hebben er de 
leefruimten geschilderd en alles een beet-
je opgefrist. Wat een likje verf al niet doet!” 

continuïteit van de projecten
gegarandeerd
Op die vier weken tijd bewoog er dus heel 
wat in onze zustergemeente. “We ver-
trokken met het idee om een win-win-
situatie te creëren waarbij wij heel wat 
zouden opsteken over hun leefwereld, en 
waarbij zij de kennis en knowhow die wij 
omtrent jeugdwerking hebben van ons 
konden overnemen. Ik denk dat ik wel kan 
zeggen dat we in dat opzet zijn geslaagd! 
De kennis uitwisseling waarvoor de ste-
denband staat, hebben we ten volle in de 

praktijk gebracht en ervaren. Wat vooral 
ook belangrijk is, is dat we in elk project 
samenwerkten met jongeren van daar. Op 
die manier is de continuïteit van de projec-
ten gegarandeerd. Kortom, het was een 
ongelofelijke ervaring en een intense ken-
nismaking met het echte Afrika. Absoluut 
voor herhaling vatbaar volgend jaar!”

nu écht de tijd om projecten 
grondig mee uit te werken
Ook onze bibliothecaris Erik Breuls bracht 
zijn vakantie, op vrijwillige basis, door in 
Bohicon. “De afgelopen vier jaar ben ik er 
al ieder jaar op werkbezoek geweest. Dit 
zijn steeds hectische reizen, waarin ik op 
een week tijd - samen met de plaatselijke 
bibliothecaris - een project opstart (onder 
meer de komst van een fi checatalogus, 
aanwinstenregister en biblioboxen voor 
de scholen) en kort mee begeleid. Een 
week is echter veel te kort om dit alles 

BEZOEK IN NOVEMBER
Zoals ieder jaar komt er ook 
dit jaar een Bohiconese de-
legatie tot in Zoersel. Van 
22 tot 27 november zullen 
ze het hier, samen met 
ons gemeentebestuur en 
noord-zuidconsulent Erik 
Fuhlbrügge, onder meer 
hebben over wat 2015 
bracht en wat 2016 zal 
brengen. Zo zullen ze bij-
voorbeeld samen met de 
Zoerselse jongeren bekijken 
hoe ze een vervolg kunnen 
breien aan de zomerprojec-
ten, worden ze verwacht bij 
de Vereniging voor Steden 
en Gemeenten en staat er 

een werkvergadering bij 
Monnikenheide op de plan-
ning. Daar willen ze bekij-
ken wat de mogelijkheden 
zijn om in Bohicon een dag-
activiteitencentrum voor 
psychiatrische patiënten op 
poten te zetten. Een goed 
gevulde agenda dus!

grondig mee te kunnen uitwerken. Van-
daar mijn beslissing om eens voor een 
maand naar ginder te gaan, zeker nu 
Bohicon sinds vorig jaar een nieuwe bibli-
otheek heeft. Ik heb mij vooral nuttig ge-
maakt door de reeds opgestarte projecten 
mee verder uit te werken, zodanig dat ze 
nu een pak verder staan met de imple-
mentatie en het gebruik ervan.”
Erik bezocht ook de privé bibliotheek in 
Cotonou, de grootste stad van Benin. “Een 
fantastische bib, waar de leuke ideeën 
voor het rapen lagen! Ze zetten er heel erg 
in op het interactieve. Zo was er bijvoor-
beeld een namiddagactiviteit voor kindjes 
die een eigen kookboekje maakten, kon 
je de luisterboeken ter plaatse beluisteren 
met koptelefoons en liep er een tentoon-
stelling die elke bezoeker kon volgen aan 
de hand van een tablet. Ideeën genoeg 
dus, om niet alleen in Bohicon maar ook 
in onze eigen bib hier toe te passen!”

STEUN VOOR ‘ZOERSELSE PROJECTEN’ IN HET ZUIDEN
Gemeente & ocmw Zoersel steunt Zoerselaars die op hun beurt een 
project in het zuiden steunen. Die steun bestaat concreet uit € 1.500 
per project per jaar. Momenteel gaat het om twintig, wat wij noemen 
‘Zoerselse projecten’, of beter: projecten met een Zoerselse link. Drie 
daarvan zijn gesitueerd in Bohicon: een alfabetiseringsproject voor 
volwassenen, een internaat voor dove kinderen en een tuinproject 
voor en door fysiek gehandicapten. Elk jaar buigt de wereldraad zich 
over de verschillende aanvragen. Ondersteunt u zelf een project in het 
zuiden en wilt u hiervoor steun aanvragen? Stuur dan een mailtje naar 
gezondheid.wereld@zoersel.be. De criteria waaraan uw project moet 
voldoen, vindt u op www.zoersel.be.

MEER WETEN?
Erik Fuhlbrügge
T 03 2980 9 59

Erik Breuls
03 2980 7 23

www.zoersel.be/stedenband
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Bent u op zoek naar een origineel eindejaarsgeschenk? Kunt u ook zo genieten van een kop 
warme chocomelk of een glaasje glühwein met vrienden en familie? Snuift u de typische 
kerstsfeer misschien liever letterlijk op dankzij die echte kerstboom in uw woonkamer, gratis 
thuisgebracht? Bent u pas helemaal overtuigd als u weet dat dit alles ten voordele is van twee 
goede doelen dicht bij huis? Bezoek dan zeker onze kerstmarkt op 12 of 13 december.

Steenhouwer is een laagdrempelig dag-
opvangcentrum voor dak- en thuislozen 
en mensen met een laag inkomen. Het 
centrum werd opgericht in de jaren ’80 
en krijgt dagelijks een honderdtal men-
sen over de vloer. 55 vrijwilligers en vier 
deeltijdse beroepskrachten bieden deze 
mensen een ruim aanbod aan diensten en 
zorgen, zoals maaltijden, medische ver-
zorging, psychologische ondersteuning, 
kleding …

FEESTVARKEN vzw
FEESTVARKEN vzw is het tweede cen-
traal project. Deze vzw wil kinderen die 
in armoede leven een onvergetelijke ver-
jaardag bezorgen door hen een verjaar-
dagspakket te geven. Dat pakket be-
staat uit een mooi (nieuw) cadeau, een 
traktatie voor op school en benodigd-
heden om thuis een feestje te organise-

ren. FEESTVARKEN vzw is momenteel 
actief in Beerse, Brecht, Malle, Schilde, 
Zandhoven, Zoersel en Grimbergen - goed 
voor zo’n 350 verjaardagspakketten per 
jaar, of quasi één kind per dag dat gelukkig 
gemaakt wordt.
Daarnaast wil de vzw kinderarmoede 
in België onder de aandacht brengen. 
Hiervoor werken zij educatieve pakketten 
uit voor scholen.
(Onze kerstmarkt is een organisatie van 
Zoerselse verenigingen, wereldraad Zoersel, 
welzijns- en gezondheidsraad Zoersel en ge-
meente & ocmw Zoersel.)

Net als op eender welke andere kerst-
markt, vindt u op onze Zoerselse kerst-
markt ‘over de grenzen heen’ uiteenlo-
pende kraampjes van zowel verenigingen 
als particulieren. Zij bieden u iets te eten 
of te drinken aan of verkopen prachtige, 
meestal zelfgemaakte geschenken.
Wat onze kerstmarkt dan zo uniek maakt, 
is dat alle standhouders één ding gemeen 
hebben: ze dragen solidariteit en integra-
tie hoog in het vaandel en schenken daar-
om 20 % van hun opbrengst aan het goe-
de doel. Het ene jaar gaat de opbrengst 
naar derdewereldprojecten, het andere 
naar vierdewereldprojecten ten voordele 
van kansarmen in eigen land.

inloophuis De Steenhouwer
Dit jaar viel de keuze op twee vierdewe-
reldprojecten. Inloophuis De Steenhouwer 
in Antwerpen is er daar één van. De 

VOOR IN UW AGENDA
Onze kerstmarkt vindt plaats zaterdag 
12 en zondag 13 december in het admini-
stratief en cultureel centrum Bethaniën 
(Handelslei 167) en in ‘Trefpunt’, de cafeta-
ria van PVT de Landhuizen (Bethaniënlei 
6). Zaterdag van 13 tot 19 uur binnen en tot 
22 uur buiten. Zondag van 12.30 tot 17 uur 
binnen en tot 18 uur buiten.
De muziek- en woordacademie treedt 
zondag op van 11 tot 12.30 uur. Daarnaast 
zijn er gans het weekend doorlopend uit-
eenlopende optredens (hoornblazers, pia-
no, linedance …), zowel op het podium in 
de centrale cafetaria (de Kapel) als op de 
andere binnen- en buitenlocaties.

MEER WETEN?
gezondheid & wereld
T 03 2980 0 00
gezondheid.wereld@zoersel.be

kerstmarkt, uniek in haar soort

ten voordele van twee goede doelen, dicht bij huis 

 ■ IN BEELD
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Voor een uitgebreid overzicht van de gemeentelijke activiteiten verwijzen 
wij u graag door naar onze online UIT-kalender op www.zoersel.be. 

31.10.2015 - 20.12.2015

zaterdag 31.10
expo: Joris Vangheluwe | OmKijken
Joris Vangheluwe volgde toegepast tekenen en 
grafi ek, instap- en masterclasses aquarel en 
workshops brons. Alles heeft volgens Joris een 
verborgen schoonheid die meer laat zien dan de 
zichtbare vormen, maar waarvan de achterliggen-
de structuur al aanwezig is. Brons fascineert hem 
via zijn vele mogelijkheden. Het vloeibare van het 
brons accentueert hij door dit deels te patineren 
en/of te combineren met natuursteen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 31.10 t.e.m 22.11
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur,
zondag van 11 tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

mosselslag
De chiromeisjes van Sint-Antonius organiseren 
hun jaarlijkse mosselslag waar ook heerlijk kan 
gesmuld worden van vol-au-vent of koude schotel 
met brood of frietjes. Bovendien bieden zij ook 
heerlijke bieren aan in hun biertent.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
andere data zondag 1.11
tijdstip zaterdag eten van 11.30 tot 21 uur, drinken 
van 12 tot 2 uur, zondag eten van 12 tot 21 uur, drin-
ken van 12 tot 23 uur
prijs varieert van € 8 tot € 18
info en bestellen Jessy Lenders, M 0478 18 62 12, 
mosselslag_sintantonius@hotmail.com
een activiteit van chiromeisjes Sint-Antonius

zondag 1.11
natuurwandeling in het Zoerselbos
Wandeling met natuurgids. Laarzen sterk aanbevo-
len. Honden niet toegelaten.
locatie bezoekerscentrum Zoerselbos,
Boshuisweg 2
andere data zondag 6.12
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis
info info@zoerselbos.be, T 03 384 05 12,
www.zoerselbos.be
een activiteit van Vrienden van het Zoerselbos

maandag 2.11
Lu Jong Tibetaanse helende yoga
Lu Jong is een reeks bewegingen die ontwikkeld 
werden voor zelfh eling en stressreductie. Deze 
oefeningen heff en blokkades op, zowel fysiek, 
mentaal als energetisch. Graag zelf een matje, 
fl eecedeken en kussen meebrengen.
locatie turnzaal Halle, dorpsplein
andere data reeks van 10 lessen (maandag - reeds 
les gevolgd), donderdagavond (beginners)
tijdstip maandag van 19.30 tot 20.45 uur, donder-
dag van 20.30 tot 21.45 uur (onder voorbehoud)
prijs 10-beurtenkaart € 100, losse les € 12
info Felicia Van Hoof, M 0472 24 66 25,
felinea@skynet.be
een activiteit van Felinea

dinsdag 3.11
maandelijkse markt
locatie Kerkstraat
andere data eerste dinsdag van de maand
tijdstip van 8 tot 12.30 uur
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeente Zoersel

Uw eigen fruitsap!
Laat uw appels en peren persen.
Veel fruit dit jaar? Wij hebben een grote fruit-

pers uitgenodigd. Deze perst appelen eventueel 
gemengd met peren, minimum 75kg. De vruchten 
mogen niet beschimmeld of rot zijn, maar wel 
gestoken of afgevallen. Hoe harder het fruit, hoe 
meer en helderder sap. Van 7kg fruit komt ongeveer 
5liter natuurtroebel sap, dat minstens 1 jaar houd-
baar blijft in een gesloten verpakking. Geopend 
blijft het nog 2 maanden goed.
locatie Lage Weg 60
tijdstip van 11 tot 17 uur
prijs € 5,50 per 5 liter sap
info en reserveren vanaf 75 kg bij Frederic Lerouge, 
info@mobielefruitpers.com, M 0478 26 24 80,
vanaf 25 kg info bij kdebie@belgacom.net,
M 0475 45 43 08
een activiteit van VeltVoorkempen

yoga en zwangerschapsyoga
Yoga is een combinatie van ademhalingsoefenin-
gen, bewegingsoefeningen en ontspanningsoe-
feningen. Yoga is heilzaam bij stress, rug-, nek- en 
gewrichtsklachten en slaapstoornissen. Het doel 
van zwangerschapsyoga is leren contact leggen 
met uzelf en uw kindje.
locatie yoga: dinsdagnamiddag in de Zoest,
Achterstraat 32,
dinsdag-en woensdagavond en donderdag in turn-
zaal Halle, Dorpsplein,
zwangerschapsyoga: vrijdag in cc Bethaniënhuis, 
Handelslei 167
tijdstip dinsdag om 13.30 uur, dinsdag- en woens-
dagavond om 20 uur, donderdag om 10 uur,
vrijdag om 19 uur
prijs losse beurt € 8, tienbeurtenkaart € 72 (1 jaar 
geldig), 1 proefl es gratis
info Martine Jacobs, M 0468 22 72 25,
zensa.martine@gmail.com, www.zensa.org
een activiteit van Zensa

praktisch computergebruik
Tijdens de clubavonden worden er voordrachten 
gegeven, die u nader laten kennismaken met alle 
facetten van het computergebeuren. Zo besteden 
we aandacht aan Windows 7, 8.1, 10, aan offi  ce-
toepassingen zoals Word en Excel, aan Internet en 
e-mail, multimediatoepassingen, interessante ap-
plicaties, hardware en tablets. We reiken iedereen 
een helpende hand toe bij het oplossen van hun 
computerproblemen!
locatie Antoniusschool, Handelslei 72
andere data 24.11 en 15.12
tijdstip deuren vanaf 19 uur, begin om 19.30 uur
prijs gratis
info Vic Van Calster, M 0495 70 05 72,
vicupdate@skynet.be
een activiteit van Update Computerclub

zaterdag 7.11
verlanglijstje voor Sinterklaas
Moet je nog een verlanglijstje maken? Supergroot 
of superklein? Wil je dit doen met andere kinderen. 
Dan ben je welkom op onze sinterklaasactiviteit. 
Massa’s boekjes liggen klaar voor jou om in te knip-
pen en plakken. Gevolgd door een Sinterklaasspel 
wordt dit een superspannende activiteit!
Er is een verrassing voor elke deelnemer!
locatie Westmallebaan 60
tijdstip van 14 tot 16.30 uur
prijs leden € 3, niet-leden € 6
info Heidi Rymen, heidi.rymen@hotmail.com, 
M0474 85 75 97
een activiteit van gezinsbond Zoersel

maandag 9.11
fi t&fun instaplessen
Gek van bewegen, stilzitten beu, stevige spieren 
en body kweken op muziek? Zin in een intensieve 
fi tnessles met uw vrienden? Speciaal voor 13 tot 16 
jarigen.

locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 - OPGEPAST in 
de maand november gaan de lessen door in het 
Zonneputteke
andere data maandag 16.11
prijs gratis proefl es
info Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17, Anne Peeter-
mans, T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53,
anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

dinsdag 10.11
ledenbijeenkomst 3x20
Gezellig samenzijn, amusement en een hapje.
locatie Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 13 uur
prijs € 5
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van kvlv Zoersel

quizavond voor Jan en alleman
locatie zaal de Vriendenband, Bethaniënlei 108b
tijdstip van 20 tot 23 uur
prijs per ploeg van max. 6 personen € 15, prijzen in 
natura
info en inschrijven Kristel Cavents, T 03 290 69 57, 
kristel.cavents@telenet.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband

woensdag 11.11
clubdag
Wie graag wandelt, kan Halle ontdekken met 
enkele kleine omlopen van 5 en 10km. U kunt 
ook in groep om 10 uur een wandeling maken 
van +/- 12km met tussenstop. Voor onze leden de 
gelegenheid om het lidmaatschap te hernieuwen. 
Nieuwe leden krijgen alle info en documentatie. Dit 
is ook de eerste groepswandeling van het nieuwe 
werkjaar voor onze leden. Spaarkaarten 2014 zijn 
dan binnen te leveren.
locatie zaal Sint-Maarten, Lindendreef 16
tijdstip van 9 tot 14 uur
prijs leden € 1,1, niet-leden € 1,50
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV de Natuurvrienden van Zoersel vzw

11 novemberherdenking
De jaarlijkse 11-novemberherdenking vindt dit 
jaar plaats in deelgemeente Halle. Om 10 uur 
wordt de eucharistieviering opgeluisterd door 
de koninklijke harmonie Sint-Martinus Halle en 
zangkoor Cantemus Novum. Nadien volgt er een 
plechtigheid aan het monument der gesneuvelden 
met kransneerlegging. In deelgemeente Zoersel en 
Sint-Antonius vindt de kransneerlegging plaats aan 
het monument der gesneuvelden om 9 uur.
locatie kerk Halle, Halle-Dorp
tijdstip 10 uur
info dienst cultuur, T 03 2980 7 13,
cultuur@zoersel.be
een act. van werkgroep 11-novemberherdenking

donderdag 12.11
de kunst van het ouder worden: 
mogelijkheden en beperkingen - Luc 
Van de Ven
We gaan dieper in op iets wat ons allemaal 
overkomt, ouder worden! Dat het niet altijd even 
gemakkelijk is, daar is iedereen het over eens. 
Professor Van de Ven staat stil bij de mogelijkheden 
en beperkingen die ouder worden met zich mee 
brengt. Hij reikt handvaten aan waar iedereen mee 
aan de slag kan.
locatie ontmoetingscentrum de Notelaar,
Lierselei 19, Malle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
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prima uit te pakken. Tot een controleur van het 
ministerie verschijnt op het verkeerde ogenblik ...
locatie zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16
andere data vrijdag 27.11, zaterdag 21 en 28.11, 
zondag 29.11
tijdstip vrijdag en zaterdag om 20 uur,
zondag om 15 uur
prijs € 8
info en reserveren vanaf 19.10, M 0470 85 94 10
een activiteit van toneelkring W.I.K. Ziezo vzw

EHBO vorming voor babysitters
Gezinsbond Zoersel
Omdat het toch belangrijk is om bij kleine ongeval-
len goed, rustig en juist te reageren, vindt er terug 
een vorming plaats rond EHBO. Wilt u dit graag 
meevolgen en bent u geen babysitter mag dit ook, 
dus ouders, andere geïnteresseerden, wenst u een 
kleine opfrissing, geen probleem. Denk er wel aan 
dat het vooral gericht is aan de babysitters!
locatie bib Zoersel, Dorp 54
tijdstip van 20 tot 22 uur
prijs gratis voor babysitters, leden € 3, niet-leden 
€ 6
info Heidi Rymen, heidi.rymen@hotmail.com, M 
0474 85 75 97
een activiteit van gezinsbond Zoersel

zaterdag 21.11
dag van de natuur: Zalfens Gebroekt
Wandelpaden maaien en afvoeren, zwerfvuil 
opruimen, op- en afrit brug aanleggen: tijdens de 
Dag van de Natuur kunt u de natuur een grote stap 
vooruit helpen. Stroop uw mouwen op en help 
mee! Zo maaien we om gronden interessanter te 
maken voor bloemen, knotten we wilgen om de 
steenuil broedholtes te geven en verjongen we 
houtkanten en bossen voor vlinders.
locatie achter kringlooppark, De Maey 1
tijdstip van 9 tot 16 uur (enkele uurtjes mag ook)
prijs gratis (soep, broodjes en drank indien
aangemeld voor 11.11)
info Walter Bäumer, T 03 383 65 26,
walter.baumer@pandora.be
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

zondag 22.11
gevallen bladerentocht
Een jaarlijkse klassieker, georganiseerd door de 
natuurvrienden. De zon staat heel wat lager, 
nevelslierten over de velden en tussen de bomen. 
Voeg daarbij erwten-of ajuinsoep en het prentje 
is compleet. Afstanden van 6-12-20-25 en 30km. 
Iedereen vindt wel een afstand die bij hem past.
locatie Zonneputteke
tijdstip vertrek tussen 7.30 en 15 uur -
aankomst voor 18 uur
prijs € 1,5
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een act. van WSV de Natuurvrienden van Zoersel vzw

“Die Fledermaus” door Muziekthea-
ter van Brasschaat
Die Fledermaus is ongetwijfeld het meest gespeel-
de werk van Johann Strauss jr. Het is ook de enige 
operette die elk jaar in de Weense Staatsopera 
opgevoerd wordt. Het Muziektheater Brasschaat 
werkt reeds een jaar lang aan dit project en een 
zorgvuldige casting bracht een uitstekende 
bezetting van professionele kandidaten en eigen 
medewerkers tot stand.
locatie Cultuurcentrum Mortsel, Heilige Kruis-
straat 16, Mortsel
tijdstip 14.30 uur
prijs € 18
info en inschrijven verplicht door overschrijving van 
€ 18 pp op rekening BE46 9730 9407 0836 ten name 
van Davindsfonds Sint-Antonius, met vermelding 
van ‘Fledermaus’, Walter Vereycken, T 03 366 64 30
een activiteit van
Davidsfonds Halle, Sint-Antonius en Zoersel

maandag 23.11
concert zanglessen m.m.v. gitaar en 
koperklassen
Vandaag slaan de zangers, gitaristen en trom-
pettisten van de Muziek- en Woordacademie de 
handen in elkaar voor een mooi gevarieerd pro-
gramma. Op het menu staan liederen met gitaar-

info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

zaterdag 14.11
pannenkoekenslag
Vandaag kunt u komen genieten van een lekkere 
pannenkoek bij KLJ Halle.
locatie KLJ lokalen , Lotelinglaan 7
tijdstip van 11 tot 19 uur
info Astrid Kempenaers, M 0472 67 70 29
een activiteit van KLJ Halle

fototentoonstelling Nenufar
Tijdens haar jaarlijks fotosalon toont fotoclub 
Nenufar vzw foto’s van haar leden in het prachtige 
kader van de Kapel. Ieder lid fotografeert vanuit zijn 
visie en interesse wat de tentoonstelling gevarieerd 
en boeiend maakt voor een breed publiek.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 15 november
tijdstip zaterdag van 13 tot 20 uur,
zondag van 10 tot 18 uur
prijs gratis
info Wilfried Schul, M 0485 36 09 54,
wilfried.schul@telenet.be
een activiteit van fotoclub Nenufar

zondag 15.11
kunstendag voor kinderen
We gaan met de kinderen op ontdekkingstocht in 
het oeuvre van kunstenaar Joris Vangheluwe. Hij 
geeft die dag uitleg bij zijn expo en gaat samen met 
kinderen en ouders aan de slag bij het maken van 
een heus kunstwerk.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 14 en 16 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

woensdag 18.11
concert | Liesbeth List & Annemarie 
Oster ‘Tandem’
Liesbeth List, chansonnière, actrice en tv persoon-
lijkheid heeft een indrukwekkende loopbaan achter 
de rug. In Tandem, een theaterprogramma met 
Annemarie Oster, deelt zij liefde en leed, vallen 
en opstaan, humor en hartstocht met ons. List 
zingt liedjes uit haar uitgebreide repertoire, omlijst 
met korte humoristische verhalen van en door 
Annemarie Oster. De muzikale begeleiding gebeurt 
door Ton Snijders (vleugel) en Peter van Benthem 
(gitaar en zang).
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18
info T 03 2980 0 00, gemeente@zoersel.be
een activiteit van gemeentelijke dienst cultuur 
i.s.m. de seniorenraad Zoersel

donderdag 19.11
fi lm | Leviathan
Leviathan won in Cannes de Prijs voor Beste Regie 
en werd door velen getipt als dé kanshebber voor 
de Gouden Palm. Kolia heeft zijn eigen autore-
paratiebedrijf naast zijn huis en leeft samen met 
zijn huidige vrouw Lilya en zijn zoon Romka uit 
een vorig huwelijk. Zijn leven komt op zijn kop te 
staan wanneer Vadim Sergeyich, burgemeester 
van de stad, zijn bedrijf, zijn huis en zijn grond wil 
afnemen.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
prijs € 5 drankje inbegrepen
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

busuitstap Mergelland
prijs € 60
info Annemie Meyers, kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van kvlv Zoersel

vrijdag 20.11
toneelopvoering | Horrorscoop
Als de beste vriend van een begrafenisondernemer 
besluit zich voor dood te houden om zijn echtgeno-
te voorgoed van haar verslaving aan horoscopen en 
het paranormale af te helpen, lijkt dit aanvankelijk 

info en inschrijven sociaal huis, Karen Bruylandts,T 
03 312 49 61, karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

instaples conditie
Ideaal voor mensen die in ploegen werken.
locatie donderdagvoormiddag sporthal
Achterstraat 32
donderdagavond de Kiekeboes, Kerkstraat 7
OPGEPAST in de maand november gaan de lessen 
van de Kiekeboes door in het Zonneputteke
andere data donderdag 19.11
tijdstip donderdagvoormiddag van 8.45 tot
9.45 uur of van 11 tot 12 uur
donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur
prijs gratis proefl es
info Anne Peetermans, T 03 309 40 56,
M 0476 30 30 53, anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

instaples zumba
Een dynamische en zeer plezante ontspannende les 
op Latijns-Amerikaans ritme, hartslagverhogend, 
dus ook met een hoog calorieverbruik.
locatie de Kiekeboes, Kerkstraat 7 - OPGEPAST in 
de maand november gaan de lessen door in het 
Zonneputteke
andere data woensdag 18 en 25.11, donderdag 19.11
tijdstip woensdag 20.30 uur, donderdag 19.30 uur
prijs proefl es € 7, terugvorderbaar bij defi nitieve 
inschrijving
info Hans Clippeleyr, T 03 383 31 17,
Anne Peetermans, T 03 309 40 56, M 0476 30 30 53, 
anne.peetermans@telenet.be
een activiteit van Danco Movado Zoersel

vrijdag 13.11
maandelijkse infonamiddag
ZNA Joostens woonzorgcentrum en SP-Psychogeri-
atrie. Tijdens deze infonamiddagen lichten we onze 
werking en onze visie van het huis toe.
locatie ZNA Joostens, Kapellei 133
andere data vrijdag 11.12
tijdstip van 13 tot 15 uur
info en reserveren T 03 384 56 34,
hans.berghmans@zna.be of mieke.simons@zna.be
een activiteit van ZNA Joostens

grote natuurquiz
Kent u het verschil tussen een hagedis en een
salamander, tussen bereklauw en duizendblad? 
Dan is deze quiz zeker uw ding. Tien ronden met 
tien vragen over planten, vogels, zoogdieren en 
enkele tussenronden. Wie alles correct heeft, mag 
zich de beste natuurploeg van de wereld noemen. 
U steekt er alleszins heel wat van op. De opbrengst 
komt onze natuurgebieden ten goede.
locatie CC Alice Forceville, Sint-Jozefl ei 26,
Westmalle
tijdstip 20 uur
prijs per ploeg€ 15 (max.6 pers.)
info Bart Hellemans, T 03 384 33 56, M 0473 29 21 63, 
bhe@sanal.be
een activiteit van natuurpunt Voorkempen

toneelopvoering | vals plat
In “vals plat”, een komedie van Luc Kerkhofs, heeft 
Achiel niet alleen problemen met het autoverkeer 
in zijn straat, maar kampt hij ook nog met vitali-
teitsproblemen. Gaat een gebuisde apotheker hem 
hierbij kunnen helpen?
locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1
andere data 14, 15, 19, 20,21 en 22.11
tijdstip weekdagen 20 uur, zondagen 15 uur
prijs vvk € 8, kassa € 9
info en vvk Jef Laureyssens, Handelslei 236 of
Bea Vochten, Zoerselsteenweg 29/1
een activiteit van toneelkring ‘t Jukschot

theater | Je t’aime moi non plus, de 
verborgen geschiedenis achter het 
meest erotische liedje aller tijden
Je t’aime moi non plus is een sprankelende voor-
stelling vol humor en ontroering waarin zowel de 
harde feiten als de verbeelding aan bod komen. 
Geschreven door Paul De Bruyne en glashelder 
gebracht door de opkomende actrice Marjolein van 
der Meer.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20.30 uur
prijs gratis
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lunch kunnen gebruiken. Om 13 uur wandelen we 
een tweede lus van eveneens een 8-tal kilometers. 
Niet-leden ook welkom.
locatie trefpunt, PVT de Landhuizen,
Bethaniënlei 2a
tijdstip 10 en/of 13 uur
prijs gratis
info Jef Joosten, T 03 383 50 09,
jef.joosten@telenet.be
een activiteit van WSV Natuurvrienden Zoersel

kookles
Net voor de feestdagen gaan we voor het thema 
‘bakken en braden’.
locatie Zonneputteke
tijdstip 13 uur
prijs € 5
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van kvlv Zoersel

woensdag 9.12
lezing: Tsaar Poetin, komt er een 
nieuwe koude oorlog? 
Door Bert De Craene
Van dictatuur naar democratie? Het verhaal van 
het moderne Rusland onder het leiderschap van 
Vladimir Poetin. Bert De Craene, was een kwar-
teeuw journalist bij de VRT-radionieuwsdienst en 
samensteller van het magazine Actueel. Hij werkte 
ook voor Klara waar hij documentaires maakte 
over internationale politiek. Hij volgde de turbulen-
te gebeurtenissen in Midden- en Oost-Europa en 
de voormalige Sovjetunie en maakte van nabij de 
val van de Berlijnse muur mee en het uiteenvallen 
van de Sovjetunie.
locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55
tijdstip 20 uur
prijs leden € 5, niet-leden € 8
info Katia Pannecoucke, T 03 383 51 56
een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

vrijdag 11.12
papierslag
Dump uw oud papier in de containers. De 
opbrengst van deze papierslag gaat naar de missi-
onarissen
locatie chirolokaal, Kermisplein 13
andere data zaterdag 12.11 en zondag 13.11
tijdstip van vrijdag +/- 12 uur tot maandagochtend
info Rudolf Claes, T 03 312 07 63,
st.elisabethzoersel@scarlet.be
een activiteit van Missiekring Sint-Elisabeth 
Zoersel

kerstmarkt
Onze sfeervolle kerstmarkt is toegankelijk voor 
alle belangstellenden in de regio. Kom er genieten 
van een gezellige markt met diverse kramen waar 
kerstartikelen te koop zijn. Doorlopend is er live 
muziek, een optreden met doedelzakken en is er 
de gelegenheid om iets te eten of te drinken zoals 
glühwein, chocolademelk, pannenkoeken, frikadel-
len met kriekjes, … . Iedereen van harte welkom om 
te proeven van de warme kerstsfeer in Residentie 
Halmolen!
locatie residentie Halmolen, Halmolenweg 68
tijdstip van 18 tot 22 uur
info Eline Verrijken, T 03 380 12 00,
eline.verrijken@halmolen.be
een activiteit van Residentie Halmolen

zaterdag 12.12
kerstkaartnamiddag ‘slagen halen’
Voor kerstkalkoenen en kippen, iedereen prijs. Ook 
reuze aanwezigheidstombola.
locatie cafetaria sporthal Beuk&Noot, Ter Beuken 1
tijdstip deuren 13 uur, aanvang 14 uur
prijs € 3
info Jan Vanbaelen, T 03 385 27 71, M 0479 60 88 76
een activiteit van W.S.C. Vooruit Sint-Antonius

zondag 13.12
optreden samenzangklassen Kerst-
markt
Vandaag laten we de mooiste kinderstemmetjes 
klinken op de kerstmarkt. Samen met instrumenta-
le optredens zorgen we voor een gezellige muzikale 
kerstsfeer. Iedereen welkom!
locatie de Kapel, Handelslei 167

ne De Swert, Monique De Temmerman, Lea De 
Vos, Mia Gijbels, Nini Geussens, Danielle Goff a, 
Diana Herrijgers, L.Inga , Lieve Krols, Suzanne 
Lauwereins, Aneta Lurska, Chris Martens, Yinthe 
Michielsen, Linda Mulder, Wies Podevyn, Mary 
Proost, Gerda Rens, Annemie Roovers, Martien 
Smet, Min Spillemaeckers, Georgette Truyens- San-
ders, Rosette Van den Bogaert, Luc Van den Eynde 
Greet Van Hullebusch, Rita Van Hullebusch, Nana 
Vanstraelen, Christof Verelst, Hugo Vermant, Roel 
Verstraeten, Line Zielens.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
andere data van 28.11 t.e.m 3.1.2016
tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 
tot 18 uur
prijs gratis
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van werkgroep de Bijl

‘Music for kadodder’
Kadodder is een thuisbegeleidingsdienst actief in 
provincie Antwerpen met als kernopdracht: het be-
geleiden aan huis van ruim 750 gezinnen met zoon 
of dochter met een verstandelijke beperking. Met 
een aantal collega’s organiseren wij de fuif “Music 
for Kadodder”. Wij hopen enerzijds op een talrijke 
opkomst, anderzijds willen we zoveel mogelijk 
mensen sensibiliseren om een actie voor Kadodder 
op touw te zetten. Wilt u met uw vereniging iets 
ondernemen ten voordele van onze dienst? Surf 
naar www.musicforlife.stubru.be. We hopen dat 
we jullie warm hebben gemaakt voor “de warmste 
week” van het jaar.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs vvk € 5, kassa € 6
info Marc Bevers, M 0490 64 85 21,
marc.bevers@kadodder.be, www.kadodder.be
een activiteit van collega’s van Kadodder

dinsdag 1.12
reisvertellingen
| Herbert Flack en Key Minnebo
Podiumbeest Herbert Flack en causeuse Key Min-
nebo als virtuele reisleiders, dat belooft! Met hen 
weet je nooit waar je gaat uitkomen. Maar ze belo-
ven alvast een reis door de geschiedenis van het rei-
zen: met bezoeken aan het land van herinneringen, 
pelgrimsplaatsen en vluchtheuvels. Ze stoppen bij 
landverhuizers en avonturiers. Hun reisroute voert 
kris kras door de tijden – van de middeleeuwen tot 
de toekomst. Aansluitend aan de voorstelling reis je 
verder doorheen een verzorgde hapjes-receptie van 
keukenreiziger en chef-kok Alexander Vermeiren.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 20 uur
prijs € 39 (hapjesreceptie en dranken inbegrepen)
info en reserveren bij Nadia Onraet,
M 0479 72 16 00, tempoperte.consult@gmail.com
een activiteit van Tempo Per Te

woensdag 2.12
bloemschikken
Samen met onze lesgeefster maken wij een feeste-
lijk bloemstuk.
locatie Dorpszicht, Dorp 54
tijdstip 19 uur
prijs € 5
info kvlv-zoersel@hotmail.com
een activiteit van kvlv Zoersel

zaterdag 5.12
Zoerselbos anders
Samen met gids Linda Lambreghts, geboren en 
getogen in de buurt, zoeken we naar sporen van de 
monniken, hun werk en leven. Afsluiten doen we 
gezellig met jenevers, oxo of fruitsap.
locatie parking achter Okay, Rodendijk 18
tijdstip van 14 tot 17 uur
prijs gratis, afsluiter aan democratische prijzen
info Walter Bäumer, T 03 383 65 26,
walter.baumer@pandora.be
een act. van natuurpunt Voorkempen kern 
Zoersel

dinsdag 8.12
groepswandeling
Vertrek om 10 uur voor een wandellus van een 
8-tal kilometers , waarna we onze meegebrachte 

begeleiding en enkele spetterende kopernummers! 
Laat u meeslepen door romantische en sfeervolle 
muziek. Nadien zorgen we voor een klein hapje en 
een verfrissend drankje.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs vrije bijdrage
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van Muziek-en woordacademie

dinsdag 24.11
kook!
Het bereiden van een feestmenu! Zelf kunt u niet 
koken, enkel kijken. Proeven kan uiteraard wel.
locatie Catharinahuis, Achterstraat 70
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 6, niet-leden € 8
info en inschrijven tot 23.10, Mai Wouters ,T 03 337 
88 80, M 0486 63 75 36, maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

lachyoga - Inge Nassen
Lachen is één van de meest doeltreff ende, meest 
economische en makkelijkste manier om stress te 
verminderen. Lachen zorgt ervoor dat u zich kunt 
ontspannen, u beter in uw vel voelen en uw zelfver-
trouwen vergroot. Lach u gezond!
locatie Populier, zaal Lotus, Populierenhoeve 22, 
Zandhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info en inschrijven dienst onthaal, Liersebaan 12, 
Zandhoven, T 03 410 16 20, onthaal@zandhoven.be
een activiteit van gemeenten Brecht, Malle, 
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

donderdag 26.11
“Heksenbal”
door de samenzangklassen Zoersel dorp
Een betoverd muziekverhaal voor u gebracht door 
de samenzangklassen van Zoersel-Dorp, o.l.v. 
Kristel Janvier.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19 uur
prijs vrije bijdrage
info T 03 2980 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van Muziek-en woordacademie

vrijdag 27.11
theater | inspinazie
Eén op drie Vlamingen wordt in zijn leven gecon-
fronteerd met psychische problemen. Het stigma 
vermijdt dat we erover praten. Daarom nodigt 
het Psychiatrisch Centrum Bethanië het improvi-
satiegezelschap Inspinazie uit. Eén woord vanuit 
de zaal volstaat voor het gezelschap om voluit te 
gaan. Anekdotes. Verhalen. Grappig. Ontroerend. 
Op de grens tussen humor en kwetsbaarheid. We 
hebben allemaal verhalen en ze zijn er om verteld 
te worden.
locatie de Kapel, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs vvk € 10, kassa € 15
info dienst vrije tijd, T 03 380 34 30,
dvt@emmaus.be
een activiteit van PC Bethanië

toneelopvoering | de muizenval
Door hevige sneeuwval zijn een aantal gasten 
opgesloten in een hotel. De politie onderzoekt een 
moord gepleegd in de omgeving van het hotel. 
Bevindt de moordenaar zich onder de gasten? Er 
valt een tweede slachtoff er. De gasten verdiepen 
zich in elkaars geheimen, maar wie pleegde de 
moord? Denk eraan: “bewaar het geheim van de 
muizennval”.
locatie turnzaal de Kiekeboes, Kerkstraat 7
andere data vrijdag 4.12 en 11.12
zaterdag 28.11, 5.12 en 12.12
tijdstip 20 uur
prijs € 8
info en reserveren Rudi Van Nevel, T 03 309 15 08,
ztgtilia@hotmail.com
een activiteit van toneelvereniging Tilia

zaterdag 28.11
Expo: Wintersalon
Chris Bosman, Nadine Bovyn, Karin Ceuppens, 
Jean Coen, Mariette Coppens, Cecile Deckers,An-
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Geen computer/internet of hulp nodig? Kom naar . T 014 71 11 03

prijs € 5 drankje inbegrepen
info T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be
een activiteit van Werkgroep de Bijl

vrijdag 18.12
Aspibal 2015
Dit jaar organiseren wij onze 25ste editie van 
Aspibal met topnamen zoals Brennan Heart, Mega 
ambi deejays, Dj Skinnie, Beatzmaster en Tom 
Martens! Een editie om nooit te vergeten.
locatie Sint-Teunisplein
tijdstip van 20 tot 3 uur
prijs vvk € 7, kassa € 10
info jonathanvanalphen.aspibal@hotmail.com
een activiteit van chirojongens Sint-Antonius

zaterdag 19.12
kerstconcert
Ook dit jaar brengt de harmonie weer een verza-
meling van oude en nieuwe kerstliedjes en enkele 
bijzonder knappe stukken voor harmonieorkest. 
Dit alles aangevuld met een groot kinderkoor.
locatie de Kapel, Handelslei 167
andere data zondag 20.12
tijdstip zaterdag om 20 uur, zondag om 11 uur
prijs vvk € 9, kassa € 12, kinderen < 12 jaar gratis, 
Z-pas houders € 5
info Jef Bogaerts, T 03 383 57 89,

info@devriendenband.be
een activiteit van K.H. De Vriendenband

zondag 20.12
kerstconcert | Hallelujah 2015
Op het einde van de 19de en in het begin van de 
20ste eeuw tekenden Theophiel Peeters en pastoor 
Jan Bols van Alsemberg tientallen Oud-Kempische 
liederen op die in die tijd uitgevoerd werden in de 
periode tussen Kerst en Driekoningen. Ze wilden 
deze oude teksten, die vooral mondeling werden 
overgeleverd, niet verloren laten gaan en hebben 
ook de muziek erbij genoteerd of bewerkt. Gezel-
schap Ferlande (met oa Fries Lefevere) neemt u een 
eeuw mee terug in de tijd om de sfeer op te snuiven 
van de kerstperiode in onze regio. Na het concert is 
er traditiegetrouw nog een gezellig moment met 
een drankje en een vleugje muziek.
locatie Sint-Martinuskerk Halle
tijdstip 17 uur
prijs € 10 (kinderen tot 12 jaar: € 7), betaling voor 
19.12 op BE79 7506 6806 5333 met vermelding van 
uw naam. Wie vooraf inschrijft, mag rekenen op 
voorbehouden plaatsen.
info en kaarten Leentje Vervliet, leentje.vervliet@
mac.com, M 0495 70 82 83, Tom Sleeuwaert: tom-
sleeuwaert@hotmail.com of M 0470 600 120
een activiteit van Halle leeft

tijdstip 11 uur
prijs gratis
info T 03 298 0 8 37, academie.zoersel@gmail.com
een activiteit van Muziek-en woordacademie

donderdag 17.12
bloemschikken
We maken een kerststuk. U hoeft niets mee te 
brengen, wij zorgen voor al het materiaal.
locatie AC Bethaniënhuis, Handelslei 167
tijdstip 19.30 uur
prijs leden € 25, niet-leden € 28
info en inschrijven tot 27.11, Mai Wouters,
T03 337 88 80, M 0486 63 75 36,
maiwouters@gmail.com
een activiteit van KVLV Sint-Antonius

fi lm: Like Father, Like Son
Ryota en zijn vrouw Midori krijgen op een dag 
telefoon van het ziekenhuis. Keita, hun 6-jarige 
zoon, blijkt niet hun biologische zoon te zijn. Het 
ziekenhuis heeft hen destijds de verkeerde baby 
meegegeven. Centraal in deze fi lm staan twee ver-
schillende families, de ene uit de hogere midden-
klasse, de andere uit arbeiderskringen, die moeten 
beslissen of ze hun zoontjes terug willen switchen 
nadat blijkt dat die bij hun geboorte verwisseld zijn.
locatie cultuurhuis de Bijl, Dorp 1-3
tijdstip 20 uur
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verantwoordelijk uitgever
college van burgemeester & schepenen | Liesbeth Verstreken
Handelslei 167, 2980 Zoersel

verspreiding
gratis bij alle inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!
Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:
- vóór 16.11 om 12 uur:

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 12.12 en 21.02

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!
Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op 
een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-
ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen 
inlichten.
‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeente bestuur van
 Zoersel. (nr. wettelijk depot: BD-36.969 / ISSN: 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. 
Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden ont-
leend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan niet 
of verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële 
van de inhoud.

maandag 16.11
workshop koken
Hoe gasten op een ontspannen manier ontvangen?
locatie zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1, 9 - 12 
uur
prijs € 5 (vooraf inschrijven en betalen)

wandelen
4 of 8 km of gewoon gezellig babbelen
vertrek aan Café De Trappisten, 13.30 uur
prijs gratis (vooraf inschrijven)

dinsdag 17.11
ontbijtcinema
Een lekker gezond ontbijt gevolgd door ‘Marina’, 
een fi lm van Stijn Coninx, gebaseerd op het leven 
van Rocco Granata.
locatie de Kapel, Handelslei 167, 9uur
prijs € 3 (vooraf inschrijven en betalen)

turnen voor senioren
locatie de Kapel, Handelslei 167, 14 of 15 uur
prijs € 1 (vooraf inschrijven, ter plaatse betalen)

woensdag 18.11
workshop chocolade
voordracht en proeven/verwerken van eenvoudige 
chocoladerecepten
locatie zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1, 10 uur
prijs € 1 (vooraf inschrijven, ter plaatse betalen)

Liesbeth List en Annemarie Oster
Kom genieten van het concert ‘Tandem’.
locatie de Kapel, Handelslei 167, 20 uur
prijs vvk € 15, kassa € 18

donderdag 19.11
meedenken en -praten met uw bestuur
Vandaag staan we even stil bij drie heel actuele 
thema’s: wonen (welzijn), openbare werken en ver-
keer (mobiliteit). U krijgt een blik op de stand van 
zaken en kunt uw commentaar kwijt in verschil-
lende werkgroepen. Nadien wordt u een drankje 
aangeboden.
locatie de Kapel, Handelslei 167, 10 uur
prijs gratis (Kies bij uw inschrijving één thema per 
persoon.)

vrijdag 20.11
feestelijke lunch als afsluiter
Agnes Sorelsoep | gevuld varkenshaasje met 
pepersaus, erwtjes en wortelen en aardappelgratin 
| duo van chocomousse met koffi  e of thee, gevolgd 
door een optreden van ‘Marc Dex’
locatie de Kapel, Handelslei 167, 12 uur deuren open
prijs € 10 (vooraf inschrijven en betalen)

Graag vooraf inschrijven voor alle activiteiten. Dit 
kan van dinsdag 27.10 (13.30 uur) t.e.m. dinsdag 
10.11 (16.30 uur): 
- telefonisch via 03 2980 9 08

U betaalt na ontvangst factuur.
- online via www.zoersel.be/senioren

opgelet: online inschrijven = online betalen
- in het administratief centrum, Handelslei 167
Kaarten voor de ontbijtcinema en feestelijke afslui-
ter zijn eveneens te koop in de bibliotheken. 
De voorstelling van Liesbeth List is toegankelijk 
voor alle leeftijden. 
Alle activiteiten komen in aanmerking voor de 
Z-pas.

seniorenweek
16.11 -20.11

Ook dit jaar zorgen de seniorenraad en gemeente & ocmw Zoersel weer voor een leuk en divers program-

ma voor alle 55-plussers. Samen genieten staat daarbij centraal.

MEER WETEN Malou Schelfthout, T 03 2980 7 37, senioren@zoersel.be


